
  
Memo Bestyrelsesmøde Strib Bådeklub 2020.05.19 

Deltagere: Henrik Wolter, Frank Jensen, Bo Kiel Jespersen, Toke Köhler, Kenn F. Larsen 

Referent: Christian Simonsen 

Opfølgning på dagsorden samt nye aktiviteter som følger: 

1. Svar til Strib Havn om møde 20 august – Kenn skriver til Strib Havn via hjemmeside 

a. Tilføjelse af kritikpunkter fra generalforsamling og få drøftet: 

                                       i.    Måler aflæsning / udgift - enige 
                                      ii.    Manglende opkrævning af medlemskontingent – enige 

b. Nyt svar / agendapunkt ”Vi vil gerne koordinere en 5 års plan”- enige 

c. Toke foreviser d. 20 maj kl. 1500, klubhus til en malerfirma mhb. på tilbud. 

2. Bestyrelsens arbejde og sammensætning 
a. Sammensætning/bemanding. Bo Kiel Jespersen indtræder som aktiv hjælp i 

bestyrelsen uden formelt ansvar. Jørgen Rasch er efter mødet konsulteret om 

vedtægter og formalia. Bestyrelsens to suppleanter rykker automatisk ind i 

bestyrelsen. Nye suppleanter vælges på ordinær generalforsamling. 

b. Bestyrelsens samarbejdsform og formalia: 
i. Referater, ordstyrer, arkivering, offentligt tilgængeligt- enige 

a. Ordstyrer er Toke 

b. Referater skrives og vi skiftes. Referater uploades på hjemmeside 

c. Referater hænges op i klubhus udhængs 
c. Skal vi sammenskrive seneste mødes forslag til en samlet 

5 årsplan ala vision om kulturelt samlingsted og omdrejningspunkt  

og mission om facilitering af sejlads/vandsjov på Lillebælt med tiltrækning via 

bedre klubhusfaciliteter. Christian sammenskriver oplæg til formulering. 
d. 2 x fratrædende bestyrelsesmedl. Får 2 x vin pva Bestyrelsen Aktion: Christian 

 

3. Overlevering af materialer & koder  

a. Udlevering / overlevering af koder, materialer og andet fra afgående formand og 
næstformand 

1. Kenn har allerede modtaget IT koder og hjemmeside relevante info.  

Kenn rykker Lars Lauridsen for referater inkl. gamle referater som muligvis 

gemmes i skyen ell. one note 

4. Standerhejsning 
a. Standerhejsning d. 1 juni kl. 1630  (2 pinse dag) 

1. Frank spørger Anita om forplejning (øl, vand, sandwich) 

2. Frank beder Per Stub hejse klub stander. 

5. Hjemmeside 
a. Drøfte mulig ny hjemmeside og leverandør.  

1. Lars Lauridsen færdiggør ny hjemmeside. Hosting evt. Dandomain.dk 

b. Finde ny webmaster – alle søger at finde en person 

c. Beslutte sikkerhed i mellemliggende periode jf mail fra Middelfart sejlklub.  
1. Kenn beder Lars Lauridsen ordne dette 

d. Middelfart Sejlklub har sendt kopi af deres hjemmeside opbygning i Wordpress til 

copy/paste. 

1. Vi drøftede måske at kunne anvende deres struktur på x og y akse 

6. Skt Hans 
a. Bo er tovholder og emailer til Kenn ifald der gennemføres en aktivitet. 

b. Bo inviterer Roklubben til Skt Hans og til muligt samarbejdes møde. 

7. Trækvogne 

a. Christian beder Villy Havnemester at tage trækvogne frem til brug. 
8. Sejlads udflugt 

a. Bo sender Kenn dato og indhold for sejlads udflugt 



  
9. Herretur 

a. Frank og Bo koordinerer en herre tur med sejlads udflugt og info til Kenn 
10. Næste bestyrelsesmøde er onsdag d. 17 juni kl. 1900 

 


